
 

 

Tehniskās specifikācijas 

 

Iepirkumam „Būvuzraudzības pakalpojumi kanalizācijas spiedvada izbūvei Talsu ielā 69, Ventspilī”  

 

1.  Vispārīgie noteikumi. Būvdarbu apjoms. 

1.1.  Pretendentam jāveic būvuzraudzība kanalizācijas spiedvada būvniecībai katlumājas teritorijā Talsu 

ielā 69, Ventspilī. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt kanalizācijas spiedvada posmu 309m garumā 

ar PE caurulēm D110×6,6 mm, ieguldot to zemē. Visi veidgabali, līkumi – saskaņā ar būvprojektu 

un Latvijas valsts standartu prasībām. Pēc spiedkanalizācijas vada izbūves paredzēta zemes 

teritorijas labiekārtošana saskaņā ar būvprojektu. Veca kanalizācijas spiedvada demontāža nav 

paredzēta. 

Esošās kanalizācijas sistēmas darba apraksts: 

Katlumājas Talsu ielā 69 tehnoloģija paredz sadzīves un rūpnieciskās kanalizācijas novadīšanu 

rezervuārā esošajā sūkņu stacijā, no kuras pa spiedvadu uz estakādēm kanalizācijas ūdeņi tiek izvesti 

pilsētas kanalizācijas tīklā Vecajā Staldzenes ceļā: gaisa trase katlumājas teritorijā un apakšzemes 

trase aiz teritorijas žoga. Notekūdeņus no katlumājas teritorijas pašlaik novada esošajā infiltrācijas 

laukumā: notekūdeņus nav paredzēts novadīt projektējamā spiedvadā. Kanalizācijas sūkņu stacija 

strādā periodiski automātiskajā režīmā - pēc rezervuāra uzpildīšanas. 

 

2.  Būvuzrauga pienākumi, veicot būvdarbu uzraudzību 

2.1. Veikt būvuzraudzību 1.1.punktā minētajā objektā saskaņā ar SIA “Ventprojekts” izstrādātu 

būvprojektu “Spiedkanalizācijas izbūve posmā no sūkņu stacijas līdz pieslēguma vietai pie 

katlumājas Talsu ielā 69, Ventspilī”, atbilstoši Būvniecības likumam, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un 16.09.2014. noteikumiem 

Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju 

būvnoteikumi”. 

2.2. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam 

Būvdarbu līgumam. 

2.3. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotajam un 

apstiprinātajam būvprojektam, LR normatīvajiem aktiem un Ventspils pilsētas pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem. 

2.4. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos 

ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi, tos akceptēt un nodot Pasūtītājam. 

2.5. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi, sekot, lai Būvdarbu 

veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visā Būvdarbu līguma realizācijas laikā. 

2.6.  Būvuzraugam ir jāpilda visi pienākumi saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 

“Vispārīgie būvnoteikumi” XI. Būvuzraudzība 125.punkta prasībām, t.sk.: 

2.6.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu; 

2.6.2. vizuāli fiksēt būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu - fotofiksācija 

labas kvalitātes fotogrāfijas veidā. Būvdarbu laikā katra mēneša 25.datumā iesniegt 

Pasūtītājam fotofiksācijas dokumentāciju ar aprakstu katrai bildei;  



 

 

2.6.3. pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam un būvvaldei vai birojam pārskatu 

par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecināt, ka būve ir 

uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem; 

2.6.4. pārbaudīt un koriģēt būvuzņēmēja sagatavoto izpilddokumentāciju, t.sk. atbilstoši 

16.09.2014. MK noteikumu Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, 

atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" 131.p. prasībām; 

2.6.5. sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem 

būvnoteikumiem, t.sk. Būvuzraugs aizpilda un iesniedz Ventspils pilsētas domes būvvaldē 

apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai kopā ar izpilddokumentāciju pilnā 

apjomā. Pēc Ventspils pilsētas domes Būvvaldes pieprasījuma koriģēt būvuzņēmēja 

sagatavoto izpilddokumentāciju un atkārtoti iesniegt Ventspils pilsētas domes būvvaldē 

rezultatīvai objekta nodošanai. 

2.6.5.1. apliecinājuma formu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai Būvuzraugam jāpieprasa 

un jāsaņem Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvā inspekcijā (Jūras ielā 36, 

Ventspilī, 2.stāvā, tālr. 63601198). 

3. Objekta darbu termiņi 

Siltumtrases izbūve tiek plānota 2017. gada janvārī-februārī.  

Būvuzņēmēja būvdarbu izpildes termiņš – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.  

Būvdarbu nodošanas datums ir Ventspils pilsētas domes rīkojums par būves pieņemšanas akta 

apstiprināšanu. 

4. Iesniedzamie dokumenti 

4.6. Pieteikums ar līgumcenu (cena bez PVN); 

4.7. Dokuments, kurš apliecina pretendenta tiesības veikt projektā paredzēto darbu būvuzraudzību 

(kanalizācijai un ceļiem). 

5. Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-

pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums). 

6. Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena. 

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 28.12.2016. plkst. 10:00 
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